
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

  השואה ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

. איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 

 שם משפחה ושם פרטי כיום
  :שם משפחה

 דוד
  :שם פרטי
 מגדלנה

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
 אטלס

                                              בלועזית
Atlas 

 

: איתו נולדתישם פרטי 
 מגדלנה

  בלועזית
Magdalena                                           

:                      מין
 נקבה

  :לידהשנת 
14.09.1919 

:   עיר לידה
 רסלביצה 

      בלועזית
 Rslvich                                           

 :ארץ לידה
 סלובקיה

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 סרנה

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 פרשוב

  בלועזית
Presov 

: ארץ המגורים
 סלובקיה 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  (ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי)

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)
 

 : או בתנועהחבר בארגון
   (בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית)
 

  כפר האוונגליסטי ילובץ וביער שבהרים הסמוכים :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                 (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                                                    

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  בלועזית
 

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

 :  תאריך השחרור
 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)
 

 

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 פופרד 

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: עליה שנת
1949 

 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

http://www.ledorot.gov.il/
http://www.ledorot.gov.il/


 

 :לחמה ועד לחייך בארץי על קורותיך לפני המ/אנא ספר

 

.  האורחים הותקפו באבנים בזמן החגיגה, ואלברט סולר בעיר פרשוב (אחותי) נערכה חתונתה של אדיתקה 1940בשנת 
. םהחלטנו לקיים את החגיגה במרחצאות ברדיוב כדי להתרחק מהוונדליז, ואני נישאנו חודשיים אחריהם  (ויקטור)בעלי ודודטקה 

ממקום מושבנו בטטרה החלו להגיע ידיעות שבפרשוב מתחילים לאסוף רכוש , לאחר החתונה יצאנו לירח דבש בהרי הטטרה
.  יודאיקה אז אנחנו דאגנו להחביא את מה שניתן כדי למנוע החרמה בברטיסלאבה, תכשיטים, מעילי פרווה: בעל ערך כמו

, בבניין בו התגוררנו בפרשוב. את אליסקה אחותי הצעירה העיפו מהגימנסיה וכשחזרנו מהרי הטטרה נאלצנו לענוד טלאי צהוב
המשפחה הייתה ערה לזימוני . שזומן בלילות לסייע באיסוף יהודים למתחם המרכזי, התגורר קצין משטרה בכיר, באותה הכניסה

תפיסת היהודים ארכה עוד חודש ומנהל האזור . שכנם ומיד התחבאה בחדר שעליו נכתב שהוא שייך לאותו קצין משטרה
, כתוצאה מהחלטה. החליט לרוקנו לחלוטין מיהודים, מול ביתנו (קרובי משפחת רייכמן)שהתגורר בוילה שהייתה שייכת ליהודים 

, אוונגליסטים וקתולים: בין הנוצרים הסלובקים היו שני זרמים. עיר שבה הייתה קהילה יהודית גדולה, עברה המשפחה למיקולש
.  יהודים וביניהם המשפחה לכפר האוונגליסטי ילובץ30עברו , כשהמצב החמיר. האוונגליסטים התנגדו לגרמנים ולהתנהגותם

,  נאלצנו לעלות ליער שבהרים הסמוכים1940 לאוקטובר 24- תחילה קיבלנו חדר בקומה העליונה בבית משפחת קלינקובה וב
הכפריים בנו עבורנו בונקר הסוואה שבתחילה היה מורכב מסככה עשויה מקיר . שם שהינו בחורף הקשה עד לחודש פברואר

.  ארבעה עמודים וברזנט, אחד
סקלס ההריונית שילדה למטה בכפר ' פיניתי מקום לגב: "ביניהן זכורות לי כמה, בשהותנו בבונקר הצפוף עברנו חוויות רבות

התהפכנו מצד לצד ,  גוף–מ " ס30כל , בבונקר ישנו בצמוד. ובתום המלחמה הגיעה להתגורר אצלנו בפרשוב יחד עם התינוק
.  בעל רגליים ארוכות במיוחד שכשקיפל אותן הוא נפל על אימי, אני זוכרת שאחד הישנים. ביחד

הם לקחו מאיתנו אוכל בברוטאליות וכשאחד מהם ביקש שישאירו לו מזון בגלל מחלת , לאחר זמן מה התחברו אלינו פרטיזנים
כשהתבקש להסיר בגדיו הוא , היה נגוע בכינים- לבוש במדי חייל - אחד הפרטיזנים . התעלמו מבקשתו, הסוכרת ממנה סבל

המזון . אני כיבסתי את הבגדים במי שלג. סירב כי נדר שלא יסירם רק בתום המלחמה והצליח להדביק את כל משפחתנו בכינים
. קמח ותפוחי אדמה שקיבלנו מהכפריים ואפילו בנינו לעצמנו מין תנור קטן לבישול בבונקר, ממנו ניזונו היה לחם

הציעו ליהודים לטפס למעלה , בגלל שהשאירו עקבות בשלג, הגיעו למקום רוסים וסלובקים שנמלטו מהגרמנים, בשלב מסוים
אחת הקשישות התקשתה לטפס וביקשה מבתה שתשאיר אותה במקום . אבל לא בעקבותיהם שכבר היו מוטבעות בשלג, ההר

.  מצאה את אימה קפואה למוות בשלג ובמקום עיניים היו חורים, כשהגיעה הבת בתום המלחמה. ותעלה בעקבות המסתתרים
בכיוון החזרה , משפחתנו הגיעה לעיר פופרד. סילקו את הגרמנים והתיישבו בבתי היהודים, בתום המלחמה הגיעו רוסים לפרשוב

משפחתי פגשה בביתנו . המשאית שנסעה מאחורינו עלתה על מוקש וכל נוסעיה נהרגו, הביתה ומשם הובלה במשאיות לפרשוב
הניצולים ממחנה ההשמדה באושוויץ שבפולין גם עברו דרך פרשוב והם . רוסים שהתפנו מהמקום עם חזרתם הביתה, בפרשוב

בין . המשפחה שלי לא האמינה לסיפורי השבים על הזוועות באושוויץ. התעכבו בבית אימי שהחלה לנהל מטבח פתוח לרעבים
אותה פגשו במסגרת תעסוקתה באושוויץ , החוזרים הגיעו זוג מתאומי מנגלה שאמרו לי שאני מאוד מזכירה את אחותי אדיתקה

.  בהעסקת הילדים במחנה
עד .  באונייה שיצאה מרומניה ועליה טרמפיסטים רומנים ונקלטה בירושלים1949המשפחה שלי עלתה לישראל בספטמבר 

 נפטר בעלי דודטקה והותיר אותי ואת 1959 עברנו לרמת גן בעקבות הפרנסה ולצערי בשנת 1955בשנת . רומניה הגענו ברכבת
. 7שהיתה אז בת ,  ואיקי13שהיתה אז בת , דליה: שתי בנותיי

 

 

 

" פרח לניצול"כפי שסופר לנכדתה של מגדלנה ולנציגה של חיל החינוך במסגרת 

בתה של מגדלנה  , נמסר על ידי דליה ורון

 2013יולי 

 


